Slovenský poľovnícky zvä z
KLUB CHOVATEĽ OV SLOVENSKÝ CH HRUBOSRSTÝ CH STAVAČ OV
Š tefá nikova č . 10, 811 05 Bratislava

ZÁ PISNICA
z Konferencie KCHSHS konanej 25. marca 2017 vo Vlčkovciach
Prítomný ch 34 č lenov podľa prezenč nej listiny.
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1. OTVORENIE
Konferenciu klubu otvoril predseda klubu Peter Bíly privítal vš etký ch zú č astnený ch a poď akoval im za
ú č asť. Vedením konferencie poveril Mariána Konečného. Prítomných bolo 34 členov z 55 členov a tým
je konferencia uznášaniaschopná.
Mariál Konečný požiadal o odsúhlasenie programu. Andrej Siget navrhol zmenu programu v podobe
presunu obeda po voľbách. Zmena programu bola odhlasovaná.
ZA: 31
ZDRŽAL SA 2
PROTI: 1

2. NÁVRH MANDÁTOVEJ A VOLEBNEJ KOMISIE
Za č lenov mandátovej a ná vrhovej komisie boli zvolení: Štefan Bada, Zuzana Kršteníková, Marián
Konečný
ZA: 34
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Za členov volebnej komisie boli zvolení: Martin Maroš, Jozef Benovic, Viera Boorová.
ZA: 34
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená: Zuzana Kršteníková.
ZA: 34
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Za overovateľov zá pisnice a uznesení boli zvolení: Ján Gúčik, Štefan Bada.
ZA: 33
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

3. SPRÁVA PREDSEDU O Č INNOSTI KCHSHS ZA ROK 2016 A
VYHODNOTENIE AKTIVÍT ČLENOV KLUBU ZA ROK 2016
Správu o č innosti klubu predniesol Peter Bíly. Predseda zhodnotil akcie organizované za rok 2015 a
2016 v podobe farbiarských, jesenných skúšok a skúšok vlôh, špecialnych výstav, medzinárodného
pohára, medzinárodných trialov, vycvikových dní, mnohé z akcií organizované na národnej ale aj
medzinárodnej úrovni. Vyzdvihol prezentáciu klubu na medzinárodnej výstave ITF a iných národných
kynologických výstavách. Zároveň spomenul prezentáciu klubu v mediách, či už televíziách, printových
mediách ako napríklad špeciálne vydanie kynologickej revue venovanej len SHS ako aj prostredníctvom
spravodaja, webovej stránky, facebookovej stránky. Zároveň boli vyzdvihnuté úspechy členov klubu.
Spomenul spoluprácu klubu so sponzormi a partnerskými spoločnosťami Česká zbrojovka a.s. a
Pharmacopola s.r.o., ktorí podporili činnosť klubu. Výbor klubu sa za rok 2015 stretol 3 krát a v roku
2016 4 krát.

4. SPRÁVA EKONÓ MA KCHSHS ZA ROK 2016
Správu ekonó ma SHS predniesla Eleonóra Vlašičová, ekonómka klubu za rok 2016. Obozná mil
zúčastnených č lenov klubu s ekonomickou situá ciou v klube. Klub hospodáril za rok 2016 s celkovými
príjmami vo výške 6406,95 EUR a s celkovými výdavkami 5410,82 EUR. Stav pokladne k 31.12.2016 je
929,22 EUR a stav na bankovom účte k 31.12.2016 je 2192,28 EUR. Z daňového hľadiska má všetky
povinnosti klub splnené.

5. SPRÁVA PORADCU CHOVU KCHSHS ZA ROK 2016
Správu chovu KCHSHS predniesol poradca chovu klubu Marián Konečný, v ktorej oboznámil
zúčastnených členov klubu o stave a chove plemena SHS v rámci KCHSHS za rok 2016. Zhodnotil
úspešnosť klubu za rok 2016 v podobe počtu 80 šteniat a uchovnených 14 jedincov.

6. SPRÁVA VÝCVIKÁRA KCHSHS ZA ROK 2016
Správu výcvikára KCHSHS predniesol vycvikár klubu Pavol Kemka, kde oboznámil prítomných o
aktivitách klubu a predstavil akcie na rok 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medzinárodný trail 2 x CACIT
Jarné skúšky stavačov
Farbiarske skúšky stavačov
Jesenné skúšky stavačov
Špeciálna výstava KCHSHS (CAC)
Klubová výstava
Súťaž sv.Huberta
Výcvikový víkend

termín: 16.4.2017
termín: 7.5.2017
termín: 17.6.2017
termín: 1.10.2017
termín: 2.9.2017
termín: 2.9.2017
termín: 30.9.2017
termín: bude doplnený

7. SPRÁVA KONTROLNO-REVÍZNEJ KOMISIE KCHSHS ZA ROK 2016
Správu kontrolno-revíznej komisie KCHSHS za rok 2016 predniesol Ján Gúčik. Konš tatoval, ž e
zasadnutie vý boru klubu sa konalo pravidelne, stanovené úlohy boli pravidelne plnené a jeho činnosť
bola vykonávaná v zmysle stanov KCHSHS. V pokladničnej knihe neboli zistené žiadné nedostatky a
ekonomická činnosť bola vedená riadne. Komisia doporučila aktualizáciu informácií na webovej stránke
klubu.

8. VOĽBY
Za kandidátov do volieb do výboru KCHSHS boli navrhnutí výborom klubu nasledovní členovia klubu:
Peter Bíly, Zuzana Kršteníková, Marián Konečný, Michal Augustovič, Eleonóra Vlašičová, Michal Puk,
Pavol Kemka, Andrej Siget, Adrián Haďunga.
Za kandidátov do volieb kontrolno-revíznej komisie KCHSHS boli navrhnutí výborom klubu nasledovní
členovia klubu: Ján Gúčik, Štefan Bada.
Martin Maroš za volebnú komisiu predstavil pravidlá volieb, v rámci ktorých bude voľba 9 členov
výboru KCHSHS a 3 členov Kontrolno-revíznej komisie z kandidátov predtlačených a doplnených na
volebných lístkoch.
Hlasovanie bolo odhlasované ako tajné.
ZA: 33
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

Za kandidátov na členov výboru boli doplnení na volebné lístky: Daniel Hrežík, Martin Rafaj.
Za kandidátov na členov kontrolno-revíznej komisie boli doplnení na volebné lístky: Jozef Jančovič,
Radomír Kriek.
Z konferencie sa ospravedlnil Andrej Siget a pridal sa Michal Urban a ďalší dvaja členovia. Nasledovné
hlasovania budú prebiehať v počte 36 členov.
O doplnenie medzi kandidátov bol po svojom príchode navrhnutý Michal Urban, avšak tento návrh bol
podaný až po kompletizácií všetkých volebných lístkov o dodatočne navrhnutých kandidátov.
Konferencia dodatočným hlasovaním neschválila doplnenie Michala Urbana na volebné lístky.
PROTI: 15
ZA:13
ZDRŽAL SA: 8

9. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
Hlasovanie prebehlo v počte 36 prítomných členov.
Za členov výboru klubu boli zvolení: Peter Bíly, Zuzana Kršteníková, Marián Konečný, Michal
Augustovič, Eleonóra Vlašičová, Michal Puk, Pavol Kemka, Andrej Siget, Adrián Haďunga.
Za členov kontrolno-revíznej komisie boli zvolení: Ján Gúčik, Štefan Bada., Jozef Jančovič
Voľby prebehli úspešne a voľba kandidátov je právoplatná.
Následne prebehlo hlasovanie o zástupcoch do kynologickej rady SPZ. Ako kandidáti boli navrhnutí:
Peter Bíly a Štefan Bada.
Hlasovanie za kandidáta Peter Bíly prebehlo nasledovne:
ZA: 28
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 2
Hlasovanie za kandidáta Štefan Bada prebehlo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 28
ZDRŽAL SA: 2
Do kynologickej rady bol zvolený Peter Bíly.

10.

PREDLOŽENIE STANOV KLUBU

K zmenám stanov navrhnutých výborom klubu, ktoré boli zverejnené na webe klubu, neboli doručené
žiadne návrhy alebo pripomienky.
Návrhy zmien stanov:
• Z bodu 4. Členstvo klubu, písmena b., sa navrhuje vyňatie “Chovného jedinca možno využívať k
reprodukcii, len ak je jeho majiteľ členom klubu”.
• Z bodu 4. Členstvo klubu, písmena c., bolo navrhnuté vyňatie časti “aj maloletý, alebo právnická
osoba”.
• Z bodu 4. ČLENSTVO V KLUBE, písmeno d., bolo navrhnuté vyňatie časti “právnickú osobu alebo
maloletú osobu.”.
Prebehlo hlasovanie o navrhnutých zmenách stanov:
ZA: 36
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

11.

DISKUSIA

Následne bola otvorená diskusia.
Marián Konečný podal viac informácii o Súťaži Sv. Huberta a spôsobe hodnotenia.
Z konferencie sa ospravedlnilo ďalších 9 členov. Nasledovné hlasovania budú prebiehať v počte 27
členov.
MVDr. Kriek predniesol nasledovné príspevky k diskusii:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Predniesol nesúhlas so správou kontrolno-revíznej komisie, ktorá pochybyla pri zhodnotení, že
výbor naplnil body z Uznesenia z výročnej členskej schôdze KCHSHS z 31.05.2015 v Radošine.
Jednalo sa o konkrétne nedostatky:
• Nedostatočné naplnenie bodu č. 4, písmena D tohto uznesenia “Pripraviť návrh stanov s
možnosťou konania výročných členských schôdzí podľa spádových oblastí a určiť kľúč k
voľbe delegátov na spádových výročných schôdzach.”
• Pochybenie výboru pri naplnení bodu č. 4, písmena D tohto uznesenia “Vytvoriť vý borom
manuál pre postup pri zapisovaní vrhov F1 a F2 generácie v zmysle smernice SKJ.”
Vyzdvihol potrebu riešiť problematiku medziplemenné kríženie a udeliť výboru úlohu v rámci
uznesenia zorganizovať stretnutie s predsedom kynologickej rady SPZ k problematike
medziplemenného kríženia.
Predniesol pripomienku k zadnej strane rodokmeňov.
Predniesol návrh aby bol klubový spravodaj distribuovaný pred členskou schôdzou.
Vzniesol potrebu aktualizácie webovej stránky.
Predniesol námietku voči posudzovaniu klubovej výstavy Annou Cwieceková z pohľadu jej
nedostatočných skúsenosti s posudzovaním SHS.
Predniesol výhradu voči tlačovým materiálom SHS, v ktorých je chybné stanovisko, že SHS je
najmladšie slovenské plemeno.
Navrhol zmenu stanov klubu v potrebe doplnenia definície rozdielu medzi mimoriadnym a riadnym
členstvom.
Predniesol návrh doplnenia stanov “Účasť člena na členskej schôdzi môže plnohodnotne nahradiť
úradne overené splnomocnenie”.
Predniesol návrh stanov doplniť popis činnosti Kontrolno-reviznej komisie v podobe “sleduje
dodržiavanie dokumentov klubu, sleduje napĺňanie úloh stanovenými členskými schôdzami a všetky
kontroly by mali byť podložené zápisom.”

Marián Konečný reagoval na stanovisko MVDr. Krieka k pochybeniu výboru pri naplnení bodu č. 4,
písmena D tohto uznesenia “Vytvoriť vý borom manuál pre postup pri zapisovaní vrhov F1 a F2
generácie v zmysle smernice SKJ.” Manuál nebol vytvorený, lebo tento bod je to ošetrený v smernici SKJ,
ktorá je závaznä pre činnosť klubu.
MVDr. Stanislava Krieková upozornila na problematiku medziplemenného kríženia a vyzvala výbor aby
sa tejto problematike venoval a prediskutoval s predstaviteľmi SPZ.

Marián Konečný sa vyjadril k výhradám MVDr.Krieka v rámci posudzovania klubovej výstavy
rozhodcom Anna Cwieceková, že je plne kompetentná na vykonávanie tejto funkcie a že iní rozhodcovia
neboli voľní v požadovanom termíne.
Daniel Hrežík navrhol schvalovanie plánu akcií klubu a zároveň návrh rozhodcov pre výstavy na
členských schôdzach klubu.
Eleonóra Vlašičová reagovala, že klubové akcie sa organizujú na základe voľných termínov rozhodcov.
„Je naivné si myslieť, že rozhodcovia budú mať voľné termíny podľa návrhov členskej schôdze“.
Stanislava Krieková a Daniel Hrežík vyslovili dôležitosť prehodnotiť rozhodcov na klubových akciách.
Ľubomír Engler (hosť, nečlen) predniesol nasledovné príspevky k diskusii:
•
•

•

Apeloval na riešenie medziplemeného kríženia na kynologickej rade SPZ.
Predniesol potrebu venovať sa bodu č. 4, písmena D uznesenia z výročnej členskej schôdze
KCHSHS z 31.05.2015 v Radošine “Pripraviť návrh stanov s možnosťou konania výročných
členských schôdzí podľa spádových oblastí a určiť kľúč k voľbe delegátov na spádových výročných
schôdzach.”
Návrhol vytvorenie chovateľskej rady.

Štefan Bada navrhol zvýšiť členské poplatky.
Prebehlo hlasovanie za zmenu členského poplatku klubu na 10 EUR.
ZA: 25
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
V rámci diskusie boli navrhnuté ďalšie zmeny stanov a prebehlo následné odhlasovanie:
Z bodu 5. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V KLUBE, písmeno b., bod iii., bolo nahrnuté vyňatie “Rozhodnutím
výboru o zrušení členstva v klube z dôvodu nezaplatenia členského príspevku” a nahradenie “Členstvo
zaniká nezaplatením členského poplatku v daný rok.”.
ZA: 27
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
V bodu 6. PRÁVA A POVINNNOSTI ČLENOV, písmeno b., bod i., bola navrhnutá zmena “Do 31.1.
príslušného roka uhradiť schválený členský príspevok na bežný rok a pri vstupe do klubu aj zápisné.”
ZA: 27
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

V bode 7. ORGÁNY KLUBU, písmeno A: Konferencia klubu, bolo navrhnuté doplnenie “Ak nie je pritomná
nadpolovičná väčšina členov klubu konferencia sa ukončí. Po 15 minútach predseda zvolá novú
konferenciu s rovnakým programom. Táto konferencia je uznášaniaschopná za akéhokoľvek počtu
prítomných členov.”
ZA: 27
ZDRŽAL: 0
PROTI: 0
V bode 7. ORGÁNY KLUBU, písmeno D: Kontrolno-revízna komisia, bolo navrhnuté doplnenie bodu D4.
“Sleduje dodržiavanie dokumentov klubu, kontroluje plnenie uznesení orgánov klubu, vykonáva revíziu
hospodárenia a činnosti klubu a všetky kontroly sú podložené zápisom.”
ZA: 26
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

V bode 7. ORGÁNY KLUBU, písmeno A: Konferencia klubu bolo navrhnuté doplnenie “Účasť člena môže
plnohodnotne nahradiť úradne overené splnomocnenie”.
ZA: 5
PROTI: 21
ZDRŽAL SA: 0
K diskusii svoje pripomienky pridal Daniel Hrežík:
• Požiadal o sprístupnenie zápisov z výboru klubu.
• Vyzval klub o riešenie problému lysivost SHS,
• Vyzval k zverejňovaniu zoznamu členov klubu každého polroka. K tomuto bodu prebehlo
hlasovanie.
ZA: 22
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 3

Roman Fajt navrhol vytvorenie chovateľskej a výcvikovej rady.
Predseda klubu navrhol pripomienky k Zápisnému a chovateľskému poriadku zaslať do 30.6.2017.

12.

NÁVRH NA UZNESENIE

Ná vrh na uznesenie predniesla Zuzana Kršteníková.
MVDr. Kriek navrhol do uznesenia doplniť termín distribúcie spravodaja pred termínom členskej
schôdze. Zuzana Kršteníková pred hlasovaním požiadala prítomných členov o prehodnotenie tohto
bodu, keďže pri kvalite a obsahu, ktorú chce výbor udržať pri tlači spravodaja, nie je možné ho vydať
skôr. Zároveň všetky potrebné informácie sú zverejené na webovej stránke a facebookovej stránke
klubu pred členskou schôdzou.
Prebehlo hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 17
ZDRŽAL SA: 4
Distribúcia spravodaja pred termínom členskej schôdze nebola schválená.
Uznesenie bolo schválené zúčastnenými členmi KCHSHS.

13.

ZÁVER

Prítomný m za ú č asť poď akoval Peter Bíly.

Zapísal:
Overovatelia:

....................................... Zuzana Kršteníková
........................................... Ján Gúčik
................................................ Štefan Bada

